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> EDITORIAL

A equipe do SINDCON esteve envolvida nos últimos meses em um grande 
desafio: mergulhar nos dados do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre 
Saneamento) e do SPRIS (Sistema de Informações do Segmento Privado do 
Setor Saneamento) para fazer uma radiografia da situação do setor em todos 
os estados brasileiros.

Esse trabalho resultou numa série de comparativos inéditos que fazem par-
te do recém-lançado Panorama da Participação Privada no Saneamento 2019, 
uma publicação que o SINDCON, em parceria com a ABCON, leva anualmente a 
toda a sociedade para esclarecer quais são as grandes necessidades do setor. 

O novo Panorama, já disponível no site da ABCON/SINDCON 
(www.abconsindcon.com.br), chega num momento decisivo em que se discute 
em Brasília o novo marco legal do saneamento. Dessa forma, nós do SINDCON, tra-
zemos uma contribuição técnica para o debate, demonstrando, em cada Unidade da 
Federação, a real situação dos níveis de cobertura dos serviços à população. 

O SINDCON defende a valorização do saneamento como política pública, e 
nosso engajamento com a informação e conscientização sobre esse assunto é 
bem representado pelo Panorama, destaque desta edição.  

Ainda em Brasília, prosseguem as audiências para a revisão do Plansab – 
Plano Nacional de Saneamento Básico. É importante que o novo Plansab tenha 
uma visão mais realista da demanda por universalização dos serviços de água 
e esgoto no Brasil, com revisão das metas de investimento e a abertura para 
uma maior participação da iniciativa privada nesse esforço, que hoje remonta a 
um investimento médio de R$ 22 bilhões por ano no saneamento até 2033, um 
valor que equivale ao dobro do total que o setor tem investido nos últimos anos. 
Ampliar as concessões e parcerias privadas é uma alternativa que se torna cada 
vez mais indispensável para o Brasil reverter esse déficit.

Por fim, é com visão de futuro – e muita satisfação – que anunciamos a 
realização da terceira edição do Prêmio Sustentabilidade, aberto às inovações 
de nossos associados nas categorias Gestão, Técnica e Institucional. Esta 
edição da revista Canal traz todas as informações sobre essa iniciativa, que 
premiará no segundo semestre os projetos inovadores e criativos dos profis-
sionais das concessionárias privadas.

É hora de mostrar nossa capacidade para mudar o saneamento do país!

O saneamento
tem pressa

ALEXANDRE LOPES
Presidente do SINDCON
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> NESTA EDIÇÃO

08
03

05

06

CAPA
Panorama da Participação 
Privada no Saneamento

O lançamento do Panorama da Participação Privada no Saneamento 2019, a terceira edição do Prêmio Sustentabilidade e 
os esforços da ABCON/SINDCON para garantir uma mudança no marco legal que permita maior competitividade ao setor 
são os destaques desta edição da Revista Canal.

EDITORIAL
O saneamento tem pressa

JANELA DO ASSOCIADO
Bom desempenho das concessionárias 
privadas em ranking da ABES

TECNOLOGIA
Aplicativos e comunicação via mídias 
sociais aproximam empresas dos usuários

22 ABCON/SINDCON RECOMENDAM
Congresso e Feira da ABES

23 SIRI
Representações institucionais renovadas 
e ampliadas

24 SETOR
Novo marco legal: o futuro do saneamento 
está em jogo

14 ENTREVISTA
Deputado Evair Vieira de Melo, presidente 
da Comissão Mista da MP 868/18 26 INICIATIVA

3º Prêmio Sustentabilidade vai destacar os 
melhores projetos das concessionárias privadas

18 SETOR
Revisão do Plansab será finalizada 28 NA REDE

Dicas preciosas disponíveis para todos

20 CAPACITAÇÃO
SINDCON confirma próximo curso, com 
especialistas portugueses 30 PERFIL

César Seara, assessor técnico da 
ABCON/SINDCON

4  CANAL SINDCON



> JANELA DO ASSOCIADO

Realizada pela Associação Brasileira de En-
genharia Sanitária e Ambiental (ABES), a 
edição 2018 do ranking da Universalização 
do Saneamento voltou a avaliar as condi-
ções dos municípios brasileiros, dividindo-os 
nas seguintes categorias: rumo à universali-
zação, compromisso com a universalização, 
empenho para a universalização e primeiros 
passos para a universalização.  
Foi a primeira vez que a pesquisa abrangeu 
todo o território nacional, contemplando to-
das as cidades brasileiras que forneceram 
dados ao SNIS. Assim, o ranking contou com 
quase dois mil municípios. Dentre eles, na 
categoria “Rumo à Universalização”, cidades 
servidas por concessionárias privadas de sa-
neamento se destacaram.
O ranking da ABES dá uma nota de 0 a 500 
para cada cidade, a partir de indicadores sobre 
abastecimento de água, coleta de esgoto, tra-
tamento de esgoto, coleta de resíduos sólidos 
e destinação adequada aos resíduos sólidos. 
Os municípios com nota acima de 489 foram 
considerados dentro da categoria “Rumo à 
Universalização”.

Neste caso, entre os municípios de 
grande porte, constam importantes 
casos de sucesso de concessioná-
rias privadas.
Piracicaba, que tem o tratamento de 
esgoto operado pela concessionária 
Águas do Mirante, do grupo Aegea, 
recebeu a pontuação máxima. Desta-
caram-se também a cidade de Niterói, 
concessão plena, operada pela Águas 
de Niterói, do grupo Águas do Brasil, 
e o município de Limeira, onde a con-
cessionária BRK Ambiental Limeira 
(grupo BRK Ambiental), responde 
pela gestão e operação dos serviços 
de água e esgoto. 
As concessões de Matão (Águas de 
Matão/Aegea), Mirassol (Sanessol/
Aviva e Iguá), Pará de Minas (Águas 
de Pará de Minas/Águas do Brasil) 
e Santa Gertrudes (BRK Ambiental 
Santa Gertrudes/BRK Ambiental) 
também alcançaram o grau de “rumo à 
universalização”, aquele que reúne as 
melhores cidades do ranking da ABES.

Concessionárias privadas se 
destacam em ranking da ABES

ETE Piracicamirim | Credito foto: Christiano Diehl

Piracicaba, que 
tem o tratamento 

de esgoto 
operado pela 

concessionária 
Águas do Mirante, 

do grupo Aegea, 
recebeu a 

pontuação máxima.
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> COMUNICAÇÃO

Inovação no diálogo 
com o usuário

O início dos anos 2000 foi marcado 
pela revolução tecnológica provoca-
da pela popularização dos computa-
dores pessoais e da internet. Agora, 
a partir desta última década, essa 
revolução se tornou ainda mais ace-
lerada pela presença constante dos 
smartphones na vida de grande parte 
da população. 

Segundo uma pesquisa da Funda-
ção Getúlio Vargas, realizada em 2018, 
o Brasil possui mais de 306 milhões de 
aparelhos portáteis em uso, conside-
rando celulares, tablets e notebooks. 
Deste total, 220 milhões são smar-
tphones, o que resulta em praticamen-
te um celular por habitante do país.

Diante desse cenário, é cada vez 
mais importante que as concessio-
nárias de saneamento se atualizem 
e ofereçam canais de comunicação 
modernos para seus clientes. Um 
destes canais, já utilizados pela maio-
ria das empresas, são as páginas em 
redes sociais, como Facebook, Insta-
gram e Twitter. Elas permitem que os 
usuários se mantenham atualizados 
com as ações das concessionárias, 
além de facilitar o contato entre a po-
pulação e as equipes de comunicação 
das empresas.

é importante que as 
concessionárias de 

saneamento se atualizem 
e ofereçam canais de 

comunicação modernos 
para seus clientes.
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Recentemente, a concessionária Itapoá Sane-
amento (SC), do grupo Iguá Saneamento, passou 
a disponibilizar aos seus usuários um número de 
WhatsApp para receber dúvidas e notificações de 
ocorrências como vazamentos. Trata-se de uma 
forma simples e eficaz de dinamizar a comunica-
ção da empresa e oferecer um serviço adicional 
aos cidadãos. 

Indo mais além, o grupo Aegea Saneamento 
desenvolveu um aplicativo para celulares, dispo-
nível para as pessoas atendidas por suas conces-
sionárias. Batizado como Águas App, o aplicativo 
está disponível nos sistemas operacionais IOS 
e Android. O Águas App permite ao consumidor 
acessar e requisitar serviços sem sair de casa. O 
usuário pode ter acesso a segunda via de contas, 
realizar pagamentos via código de barras e débito 
automático, verificar o histórico de consumo, con-
ferir o cronograma das próximas leituras, esclare-
cer dúvidas, acompanhar os status das solicita-
ções em aberto e informar a concessionária sobre 
vazamentos ou obstruções de rede.

De acordo com a coordenadora de comunica-
ção da concessionária Águas de Manaus, Juliana 
Matos, o objetivo é promover a inovação dos ser-
viços e também garantir o relacionamento mais 
eficaz da concessionária com os usuários. “Bus-
camos inovar com os canais de comunicação para 
melhor atender nossos clientes e proporcionar 
maior acesso por meio das plataformas digitais 
que estão cada vez mais presentes no cotidiano 
das pessoas”, afirmou.

A inovação na comunicação institucional e no 
relacionamento com a população é, desta forma, 
cada vez mais essencial para oferecer um serviço 
moderno, ágil e dinâmico. Assim, não só as redes so-
ciais despontam como meios de comunicação, mas 
os próprios sites e aplicativos das concessionárias.

A inovação na comunicação 
institucional e no relacionamento 

com a população é cada vez mais 
essencial para oferecer um serviço 

moderno, ágil e dinâmico

Tela do aplicativo 
Aegea Saneamento
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> CAPA

Cem milhões de brasileiros sem 
tratamento de esgoto. 35 milhões 
sem água tratada. Mais de 40% do es-
goto produzido lançado sem qualquer 
tipo de tratamento nos mananciais. 
Índices de perdas que chegam a 70% 
em algumas empresas estaduais. 
255 mil pessoas que provavelmente 
morrerão nos próximos 15 anos em 
decorrência de doenças provocadas 
por veiculação hídrica.

Esses números e informações po-
dem não ser novidade para quem tra-
balha com saneamento básico. Mas 
muitas vezes são desconhecidos e 
causam espanto na maioria das pes-
soas. Até mesmo políticos e gestores 
públicos costumam se impressionar 
ao saber que o Brasil está no 105º lugar 
do ranking mundial do saneamento, 
e que a situação só piora a cada ano, 
com a ausência de investimentos.

Lançamento do Panorama 
2019 em Brasília reúne 

formadores de opinião e 
reforça o debate sobre a 

necessidade de avançar 
e garantir água e esgoto 

tratados a toda a população

Cerimônia de lançamento em Brasília: publicação chega à sexta edição

Sociedade, políticos e 
poder público despertam 
para o saneamento
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Participação do presidente do SINDCON, Alexandre Lopes, na mesa de debates

Participantes, convidados e integrantes da ABCON-SINDCON 
se confraternizam durante o lançamento

Autoridades receberam o novo Panorama em primeira mão

Giuliano Dragone (SINDCON), Marilene Ramos (consultora), 
Ana Lia de Castro (ABCON) e deputado Ricardo Barros

Foi com este pano de fundo que o SINDCON e a 
ABCON lançaram, no dia 24 de abril, em Brasília, a 
sexta edição do Panorama da Participação Privada 
no Saneamento.

O anuário reúne, em 92 páginas, diversos dados 
inéditos e atualizados sobre as operações das con-
cessionárias privadas de saneamento, comparativos 
de performance e análises do cenário do setor, que 
aguarda mudanças em breve em seu marco legal.

Pela primeira vez o Panorama traz um estudo 
com indicadores por estado, que retratam a reali-
dade do saneamento em todas as regiões do país. A 
publicação analisa a situação econômico-financeira 
dos operadores, investimentos por ligação de água 
e esgoto e os índices de cobertura dos serviços. E, 
como sempre, o Panorama também compila núme-
ros gerais sobre o desempenho do segmento priva-
do no saneamento. 

Autoridades e convidados prestigiaram o lança-
mento em Brasília. Acompanhe as fotos a seguir.

Escaneie o QR 
Code e acesse o 
Panorama 2019
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> CAPA

325 municípios contam hoje com 
algum tipo de participação privada 
no saneamento. Em 2018, as conces-
sões e parcerias público-privadas es-
tavam presentes em 322 cidades. O 
segmento privado possui 6% de par-
ticipação no mercado, mas já investe 
cerca de 20% do total investido.

O setor reduziu o investimento 
geral (R$ 11,7 bilhões em 2016 para 
R$ 10,9 bilhões em 2017, decrésci-
mo de 7,8%) e precisa atender, até 
2033, a uma demanda de mais de 
100 milhões de pessoas que não 

Grande potencial para 
o Brasil avançar

possuem tratamento de esgo-
to. Hoje, seriam necessários R$ 22 
bilhões por ano de investimento para 
alcançar a universalização até 2033, 
conforme prevê o Plano Nacional de 
Saneamento Básico (Plansab).

A iniciativa privada possui R$ 37 
bilhões em investimentos compro-
metidos em contratos de concessões 
e PPPs, o que equivale a quase quatro 
vezes a média total investida pelo se-
tor nos últimos anos. 

Segundo o Panorama, com base 
em números do SNIS (Sistema Na-

cional de Informação sobre Sane-
amento) e do SPRIS (Sistema de 
Informações do Segmento Privado 
do Setor Saneamento), a cobertura 
de água e esgoto entre as conces-
sionárias privadas é superior à média 
nacional. No caso da água, essa mé-
dia é de 92,98% em áreas urbanas, 
mas nos municípios atendidos pe-
las concessionárias privadas chega 
a 94,68%. Para coleta de esgoto, a 
média nacional é de 58,04%, en-
quanto a média entre as empresas 
privadas chega a 63,74%.

contam hoje com algum
tipo de participação privado
no saneamento

municípios

em investimentos
comprometidos em contratos
de concessões e PPPs

A iniciativa
privada possui

R$ 37
bilhões

O segmento
privado possui

de participação
no mercado e investe

deste total.

6%
20%

A média da cobertura de água entre as
concessioárias privadas chega a

94,68%
A média da cobertura de esgoto entre as
concessioárias privadas chega a

63,74%
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> CAPA

O que eles disseram 
sobre o saneamento
Confira as manifestações e mensagens que autoridades, políticos e 
representantes do setor deixaram durante o lançamento do Panorama 2019.

“O saneamento é uma questão 
de honra para todos os gestores 
públicos”

Carlos Castro, vice-presidente: da 
ABCON, que apresentou os números do 
Panorama 2019

“A publicação mostra exemplos de que 
a iniciativa privada pode cooperar 
decisivamente para que o brasileiro 
tenha um saneamento digno e 
universal”

Alexandre Lopes, presidente do Sindcon

“Neste momento, enquanto 
conversamos aqui, metade dos 
brasileiros, 100 milhões de pessoas,  
pisam no esgoto para sair de casa e 
caminhar até o trabalho”

Teresa Vernaglia, vice presidente da Abcon
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“A falta de saneamento afeta a 
todos. É necessário mudar essa 
situação catastrófica com mais 
investimentos”

Deputado Hildo Rocha (MDB/MA)

“Precisamos ganhar a batalha 
para colocar o saneamento na 
agenda nacional”

Deputado Enrico Misasi (PV/SP)

“Contratos de Programa e subsídio 
cruzado são questões que perduram, 
evitando que o saneamento avance. 
Precisamos enfrentar urgentemente 
esses problemas”

Deputado Ricardo Barros (PP/PR)

“O aumento do investimento da 
iniciativa privada é essencial para o 
avanço do setor. A MP 868 traz vários 
aspectos de segurança jurídica que 
caminham nesse sentido. O que vai 
mudar o setor é o diálogo”

Jônathas de Castro, Secretário Nacional 
de Saneamento do Ministério do 
Desenvolvimento Regional
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> ENTREVISTA

Presidente da Comissão Mista da MP do 
Saneamento demonstra otimismo com as 

mudanças no marco legal do setor

Deputado Evair Vieira de Melo

A discussão no 
Congresso que 
pode garantir a 
universalização 
do saneamento 

no Brasil

Confiante e orgulhoso pelo trabalho realizado. É assim que o 
deputado Evair Vieira de Melo (PP/ES) descreve seu estado de 
espírito ao atender à revista Canal e conceder esta entrevista.
Ele foi escolhido para ser o presidente da Comissão Mista Par-
lamentar que analisou e encaminhou o debate no Congresso 
sobre a Medida Provisória 868, a MP do Saneamento, que re-
nova o marco legal do setor. No início de maio, quando esta 
conversa aconteceu, a Comissão estava apreciando o relatório 
da MP 868, em texto apresentado pelo senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), para posteriormente encaminhar a tramitação da 
matéria como projeto de lei de conversão (PLV), com vistas à 
aprovação da Câmara e do Senado.
A MP oferece condições para promover mais investimentos 
de concessionárias privadas e, com isso, proporcionar a 100 
milhões de brasileiros a chance de finalmente contar com 
serviços de coleta e tratamento de esgoto.
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Deputado Evair Vieira de Melo
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> ENTREVISTA

Deputado, o saneamento básico voltou a ser tema de uma 
Medida Provisória. Como presidente da Comissão Mista 
Parlamentar, o senhor participa ativamente das ativi-
dades em torno da MP 868, que pretende modernizar o 
marco regulatório. Acredita que dessa vez teremos êxito 
nessa oportunidade de se avançar em um setor que preci-
sa de enormes investimentos para atender à população?
Sim, no âmbito da Comissão, tivemos uma aprovação bas-
tante consolidada do relatório que irá ao plenário. Obvia-
mente, o processo de aprovação da MP, para que ela se con-
verta em lei, depende da tramitação nas duas casas – Câmara 
e Senado. Mas sinto que o debate está maduro. O saneamen-
to voltou a ser uma preocupação do país, uma prioridade 
para todos nós.
Prova disso é que nós 
conseguimos cumprir 
todos os prazos regi-
mentais para discutir 
o tema e realizar a 
avaliação do relatório 
apresentado pelo se-
nador Tasso. Tudo foi 
encaminhado para que 
a MP prossiga até sua 
votação e aprovação. 
Descontando raras 
exceções corporativis-
tas, o parlamento teve 
a maturidade para a 
discussão. Posso dizer 
ainda que o gover-
no respeitou a ação 
do Legislativo nessa 
questão e criou um 
ambiente político pro-
pício para o debate.

Quais são os principais 
ensinamentos até aqui desse debate?
Nós avançamos, no sentido de que é preciso quebrar al-
guns questionamentos para permitir maior contribuição 
do setor privado nos investimentos. O Estado tem poucos 
recursos, e o setor privado quer ampliar a sua participa-
ção. Essa parceria é mais do que desejável, diante dos nú-
meros do saneamento. O debate em torno da MP almejou 
o bom senso, para permitir que essa maior presença do 
privado no saneamento aconteça. Trazer a segurança jurí-
dica que atrai novos investidores para o setor é extrema-
mente necessário. Precisamos de um arcabouço mínimo 
para colocar o país rumo à universalização dos serviços.

Qual é, na sua opinião, o aspecto mais crítico do sanea-
mento hoje?
O que mais me sensibilizou nesse debate foi a questão 
da saúde. Cada um real investido no saneamento equivale 
a uma economia de quatro reais em gastos com doenças 
que acometem a todos. O saneamento é a porta de entra-
da para melhorarmos a saúde pública.

A MP representa então um avanço?
Com certeza. O modelo que está aí é uma desordem, 
não funcionou, não acompanhou as necessidades 
do Brasil. Não há um projeto nacional, tanto para 
o abastecimento de água e coleta e tratamento de 

esgoto, quanto para 
outras áreas do sa-
neamento, que pre-
cisa dialogar com o 
uso e a ocupação do 
solo e estar conecta-
do com as políticas 
públicas de saúde e 
infraestrutura. As 
atuais condições do 
saneamento exigem 
uma nova platafor-
ma, e nós estamos 
lutando para que um 
novo modelo, que 
proporcione mais 
investimentos, seja 
estabelecido.
Nossa determinação 
e empenho são para 
que o Brasil possa 
ter um novo marco 
legal do saneamen-
to. É uma missão a 
ser cumprida. Temos 

a responsabilidade de enfrentar esses desafios.

Quais serão os reflexos do novo marco legal do saneamento?
Há grandes temas sendo discutidos nesse momento no 
Congresso, e o saneamento é com certeza um deles. Não 
adianta recuperar a economia, sem saneamento digno. 
Há muitas oportunidades de avanço no setor. Hoje te-
mos documentos e legislação que só funcionam no papel. 
Não podemos nos furtar dessa oportunidade de dialogar 
e achar novos caminhos para o saneamento.
A MP 868 está no patamar das grandes reformas que o 
Brasil precisa. Saúde é prioridade!
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Um novo Plansab
> SETOR

Há seis anos, o Brasil vivia uma 
onda de otimismo. A economia ia de 
vento em popa e a crise fiscal que hoje 
deixa União, Estados e munícipios 
sem dinheiro para investir em proje-
tos essenciais não era comentada. 
Em 2013, justamente em meio àque-
la onda de otimismo, um importante 
documento foi publicado, com metas 
a serem observadas para a univer-
salização do saneamento no país: o 
Plansab – Plano Nacional de Sanea-
mento Básico – Plansab.   

Refletindo a confiança de que o sa-
neamento contaria com investimentos 
públicos maciços, os números da ver-
são original do Plansab fixaram metas 

que hoje sabemos não serem factíveis, 
principalmente quando consideramos 
que a iniciativa privada não está sendo 
chamada a colaborar de forma mais 
incisiva com o esforço de investimen-
to no setor. Com dados atualizados, 
seriam necessários hoje R$ 22 bilhões 
por ano de investimento para alcançar 
a universalização até 2033, mas o Brasil 
só consegue investir no máximo meta-
de desse montante a cada ano. 

O Plansab já estava previsto 
em 2007, com a publicação da Lei 
11.445/07, a chamada Lei do Sane-
amento, que também dispõe sobre 
uma primeira revisão do Plano, o que 
acontece justamente agora, em 2019. 

A busca da 
universalização continua 

sendo o norte do Plano, 
mas para manter a 

meta de alcançar essa 
universalização em 2033, 
precisaremos contar com 

maior participação da 
iniciativa privada
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A expectativa é que essa revisão 
seja concluída nos próximos meses. 
No momento, o processo de revisão 
passa por etapas finais de consultas 
e audiências públicas para validação 
das propostas. Antes do atual está-
gio, ainda sob a coordenação do en-
tão Ministério das Cidades, entidades 
do setor participaram de consultas a 
fim de encaminhar a discussão sobre 
os principais pontos a serem revisa-
dos no Plano.

A ABCON integra o Grupo de Traba-
lho desde 2013, representada pela dire-
tora executiva Ana Lia de Castro. “Essa 
nova versão do Plansab deverá avançar 
muito em termos de conteúdo técnico e 

visão de futuro”, assinala Ana Lia.  Com 
relação às necessidades de investi-
mentos, o Plano prevê um acréscimo 
de aproximadamente 20%, passando 
de R$ 500 para R$ 598 bilhões para 
as quatro modalidades: água, esgoto, 
resíduos e drenagem.

André Galvão, coordenador de 
planejamento e regulação do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, 
acrescenta que entre as premissas 
da revisão do Plansab estão uma 
linguagem mais direta, além da ade-
quação ao atual cenário. “A busca 
da universalização continua sendo 
o norte do Plano, mas para manter a 
meta de alcançar essa universaliza-

ção em 2033, precisaremos contar 
com maior participação da iniciativa 
privada”, completa ele.

“O maior desafio do setor é o in-
vestimento, avaliado em R$ 600 bi-
lhões nos próximos 15 anos, incluindo 
água, esgoto, resíduos sólidos e dre-
nagem. Hoje, o crescimento vegetati-
vo da população é mais rápido do que 
a capacidade de investir. Para mudar 
essa realidade, e termos os indicado-
res desejados de universalização em 
2033, é necessário contar com mais 
investimentos privados no setor”, fi-
naliza Jônathas de Castro, Secretário 
Nacional de Saneamento do Ministé-
rio do Desenvolvimento Regional.
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ACESSE

> CAPACITAÇÃO

Plano de Segurança 
da Água, o próximo 
curso do SINDCON

Acontecerá no dia 12 de junho, em São Paulo, o curso de ca-
pacitação “Desenvolvimento e Implementação de Planos de 
Segurança da Água” com especialistas portugueses. 

A parceira para esse curso é a AGS – Administração e Ges-
tão de Sistemas de Salubridade, que disponibilizará profissionais 
para conduzirem as atividades: José Miguel Maia e Paulo Faria de 
Oliveira, engenheiros com vasta experiência na Europa.

O curso, gratuito para associados SINDCON, está com as 
inscrições abertas até o preenchimento das vagas. Associados 
ABCON têm 50% de desconto. 

Interessados podem conferir a programação completa e se 
inscrever pelo site.
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O engenheiro Paulo Faria de Oliveira falou conosco sobre a importância 
dessa qualificação oferecida pelo SINDCON:

Revista Canal: O que é um Plano de Segurança da Água?
A forma mais eficaz de garantir sistematicamente a segurança de um 

sistema de abastecimento de água para consumo humano, consiste numa 
metodologia integrada de avaliação e gestão de riscos que englobe todas 
as etapas do abastecimento de água, desde a captação até o consumidor. 
Esta abordagem se chama Plano de Segurança da Água (PSA). 

Os PSAs preconizam uma avaliação e gestão de risco ao longo de todo 
o sistema, permitindo a identificação antecipada dos problemas salvaguar-
dando a saúde humana. Em 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
recomendou que todas as entidades gestoras de sistemas de abaste-
cimento de água deveriam desenvolver e implementar PSA de forma a 
avaliar os seus riscos e sequentemente disponibilizou um manual para o 
desenvolvimento do Plano.

Revista Canal: Por que Portugal tem tanta experiência nesse assunto?
Em Portugal, com a publicação Decreto-Lei n.º 194/2009 e mais recen-

temente, no âmbito do Decreto-Lei n.º 152/2017, as entidades gestoras são 
obrigadas a implementar um PSA com um plano de comunicação para situa-
ções de emergência relacionadas com a qualidade da água destinada ao con-
sumo humano.

O desenvolvimento e implementação de um PSA é um trabalho exigen-
te que requer tempo, compromisso e envolvimento de toda a organização. 
É importante que as organizações se conscientizem da necessidade de 
alocar os recursos de forma a assegurar o seu compromisso na salvaguar-
da da saúde pública e do serviço prestado.

A metodologia para estruturação, implantação e acompanhamento de 
Planos de Segurança da Água tem caráter internacional e pode ser aplicada 
em todas as Entidades Gestoras, independentemente do seu país de origem. 
Acredita-se, portanto, que a experiência da AGS em Portugal é interessante 
para os operadores brasileiros.

Revista Canal: Qual a experiência da AGS com PSA?
A AGS acompanhou a elaboração dos Planos de Segurança da Água 

em cinco concessionárias em que tem participação em Portugal, tendo 
adicionalmente elaborado tais planos para as seguintes entidades: Águas 
de Barcelos, Águas de Paços de Ferreira, Águas do Marco, Tavira Verde, 
SIMAR Loures e Odivelas. Desde outubro de 2018, está em curso a elabo-
ração do PSA no município de Bragança.
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Confira nesta página alguns dos principais eventos relacionados ao saneamento que acontecem nos próximos meses.

> ABCON SINDCON RECOMENDAM

30º Congresso Brasileiro de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
da ABES 

Com periodicidade bienal, o Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Am-
biental (CBESA) da Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental 
(ABES) ocorrerá entre os dias 16 a 19 de 
junho deste ano, no Centro de Conven-
ções de Natal, Rio Grande do Norte.
O CBESA é um dos maiores e mais 
importantes encontros nacionais do setor, 
reunindo empresas públicas e privadas, 
acadêmicos, estudantes e especialistas 
internacionais. 
A abertura do evento contará com uma 
palestra magna “A importância do sanea-
mento”, com a presença da governadora 
do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. 
Já o painel de abertura discutirá o futuro 
do Marco Legal do Saneamento e cada 
dia do evento contará com 16 palestras 
sobre assuntos diversos do setor.

12ª Fitabes – Feira Internacional 
de Tecnologias de Saneamento 
Ambiental

A Feira Internacional de Tecnologias de 
Saneamento Ambiental (Fitabes) acon-
tecerá simultaneamente ao Congresso 
Brasileiro de Engenharia Sanitária e Am-
biental, entre os dias 16 a 19 de junho, em 
Natal, no Rio Grande do Norte. A Feira 
reúne as principais empresas do setor 
para expor as novidades em tecnologias, 
produtos, serviços e equipamentos. O 
evento é o ponto de encontro entre os to-
madores de decisão e gestores de políticas 
e projetos em saneamento ambiental, for-
necedores de equipamentos e prestadores 
de serviços para o setor.

O portal
abconsindcon.com.br

disponibiliza mais 
informações sobre 

estes e outros 
eventos do setor. Vale 

a pena conferir!

Edição anterior da Fitabes
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> SIRI

Nos últimos meses, a ABCON re-
novou suas representações em dois 
importantes Comitês de Bacias Hidro-
gráficas no estado de São Paulo, além 
de ter ingressado em outro comitê.

No dia 8 de março, ocorreu a reu-
nião para escolha do representante 
do Comitê da Bacia Hidrográfica do 
Rio Pardo. Neste Comitê, a ABCON 
renovou sua participação para o biê-
nio de 2019-2021 com uma vaga titu-
lar, tendo como representante Carlos 
Roberto Ferreira, da concessionária 
associada Ambient – Ribeirão Preto. 
Esta bacia hidrográfica possui área de 
drenagem de 8.993 km² e população 
de 1.092.477 habitantes, sendo fun-
damental para a produção agrícola da 
região de Ribeirão Preto.

A ABCON também renovou sua 
representação no Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu para 
o período 2019-2021 com uma vaga 
de suplente. O representante será 
Gustavo Henrique Assis Borim, da 
associada  SESAMM – Mogi Mirim. 
A Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-
-Guaçu tem uma população local de 
1.466.062 habitantes e é integrada 
por 43 municípios.

Por fim, a associação ingressou 
com uma vaga titular no Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê, que 
abarca 42 municípios. A vaga é ocu-
pada por Rondinaldo Paiva de Lima, da 
associada Samar – Araçatuba.

Sistema de Integração e 
Representação Institucional

Comitê de Bacia do Rio Pardo

Participação da ABCON renovada para o biênio de 
2019-2021
Representante:  Carlos Roberto Ferreira
(Ambient)

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu 

Participação da ABCON renovada para o período 
2019-2021
Representante: Gustavo Henrique Assis Borim
 (SESAMM – Mogi Mirim) 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê

Ingresso da ABCON como representante de usuá-
rios urbanos de água
Representante: Rondinaldo Paiva de Lima
(Samar – Araçatuba)
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> SETOR

O futuro que queremos 
para o saneamento 
está em jogo

A imagem desta página repre-
senta com clareza a situação do sa-
neamento no país. O menino da foto, 
encostado em um poste de luz, com 
um celular na mão com acesso à in-
ternet e com os pés sobre uma vala 
na qual corre esgoto a céu aberto – 
não está sozinho. A cena se repete 
pelo país, em municípios grandes e 
pequenos, ricos e pobres. 

Provavelmente esse menino, e muitos outros na mesma situação, per-
derão vários dias de aula durante o ano em função de diarreias e outras 
doenças de veiculação hídrica. Assim, perderão o sequenciamento de con-
teúdo, ou seja, teremos crianças com lacunas de formação que podem co-
brar seu preço no futuro. Lacunas na educação são apenas um dos fatores 
negativos cujo cerne está na falta de saneamento. Saúde pública é outra área 
fortemente afetada. Parasitoses e gastroenterites, além do afastamento 
escolar das crianças e adolescentes, geram impactos na vida dos pais. É co-
mum que muitas mães precisem se afastar do trabalho para levar seus filhos 
no posto de saúde e perder vários turnos cuidando da criança.

Foto: BRK | Crédito: Tom Cabral
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Isso tem um impacto direto na vida 
produtiva das mulheres e em sua po-
sição no mercado de trabalho. 

Um grande esforço está sendo 
realizado pela ABCON para despertar 
a sociedade sobre essa ameaça ao 
futuro de boa parte da população. A 
entidade defende que o caminho para 
avançar no saneamento passa por 
maior competição no setor, com uma 
maior participação da parceria com 
a iniciativa privada no atendimento 
desse enorme contingente que hoje 
está sem tratamento de esgoto (100 
milhões de pessoas) ou água tratada 
(35 milhões).

Acontece que a atual legislação 
não induz à competição. Prova disso 
é a evolução dos contratos de con-
cessões privadas no país. Conforme 
o novo Panorama da Participação 
Privada no Saneamento, o núme-
ro de municípios atendidos direta ou 
indiretamente pela iniciativa privada 
em serviços de água e esgoto atingiu 
325 em 2018, no ano anterior, eram 
322 cidades, ou seja, houve um cres-
cimento muito pequeno, comparado 
com o potencial que as concessioná-
rias privadas possuem para expandir 
a cobertura no país.   

Para reverter esse quadro, a 
ABCON se mobilizou em torno da 
aprovação da Medida Provisória 
868/18, que atualiza o marco legal 
do saneamento. Os trabalhos reali-
zados junto aos parlamentares que 
analisam a MP 868 e outras institui-
ções envolvidas com o assunto estão 
sendo coordenados em Brasília, pelo 
diretor de relações institucionais da 
ABCON, Percy Soares Neto.

“A participação da iniciativa pri-
vada na operação dos sistemas de 
saneamento, na mesma linha que os 
demais segmentos da infraestrutura, 
apresenta-se como uma alternativa 
altamente eficiente para expandir os 
serviços de água e esgoto no Brasil, 
dentro de um quadro em que não há 
recursos públicos para investir no se-
tor. Os operadores privados de sane-
amento podem e querem contribuir 
com a reversão desse quadro calami-
toso”, afirma Percy.

Ele lembra que, no setor de tele-
comunicações, 20 anos após a pri-
vatização, o número de linhas fixas 
saltou de 17 milhões para 40.8 mi-
lhões, e o de celulares ativos de 4.6 
milhões para 235.5 milhões. O setor 
de energia arrecadou quase R$ 40 
bilhões de investimentos da iniciati-
va privada em leilões de energia elé-
trica. Esses movimentos permitiram 
àquele menino da foto falar no ce-
lular, encostado em um poste de luz 
nas periferias urbanas. 

Outra questão pela qual a ABCON 
tem lutado é a garantia de efetividade 
do investimento. Em 2016, enquanto 

Percy Soares Neto, diretor de relações institucionais da ABCON

as perdas financeiras na distribuição 
da água potável somaram R$ 10,5 bi-
lhões, o investimento no setor foi de 
R$ 11,5 bilhões. Ou seja, 92% do valor 
investido pelo setor foi perdido em 
função da ineficiência. “Nós precisa-
mos não só de investimento. Preci-
samos de investimentos eficientes e 
eficazes”, acrescenta Percy. 

O diretor da ABCON assinala que 
a MP 868 é lúcida ao estabelecer 
mecanismos para o aumento da 
competição, articulados com o for-
talecimento e qualificação da regula-
ção. “O Estado manterá a regulação, 
zelando e garantindo pela qualidade 
do serviço ofertado à população. 
Não existe a possibilidade, na revi-
são do marco legal proposto, de que 
qualquer prestador privado dos ser-
viços de saneamento deixe de ser 
fiscalizado e regulado por uma agên-
cia reguladora pública”, explica.

A aprovação de um novo mar-
co legal do saneamento sintoniza-
do com as necessidades do país é 
urgente. O menino da foto e outros 
tantos milhões de brasileiros não 
podem mais esperar.
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> INICIATIVA

Prêmio 
Sustentabilidade chega 
à sua terceira edição
O evento traz como tema a frase “Trabalhe para um futuro consciente” e 
busca tornar públicas as iniciativas do saneamento que aliam sustentabilidade 
e inovação, assim como os profissionais nelas envolvidos.
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A ABCON e o SINDCON realiza-
rão em agosto de 2019 o evento de 
premiação da 3ª edição do Prêmio 
Sustentabilidade, que reconhece as 
práticas inovadoras e criativas adota-
das pelas empresas privadas que atu-
am no setor de saneamento básico. 

O evento traz como tema a frase 
“Trabalhe para um futuro conscien-
te”, e busca tornar públicas as inicia-
tivas do saneamento que aliam sus-
tentabilidade e inovação, assim como 
os profissionais nelas envolvidos.

Serão premiadas com R$ 15 mil as 
melhores iniciativas em três catego-
rias: Gestão, Institucional e Técnica. 
Os projetos que ficarem em segundo 
e em terceiro lugar receberão, res-
pectivamente, R$ 6 mil e R$ 3 mil.

A categoria Gestão premiará os 
projetos que agregam valor aos 
processos que suportam a ativi-
dade principal da empresa, ou seja, 
que impactam e trazem melhorias 
ao desempenho das áreas e aos 
processos internos. A categoria 
Institucional se refere às iniciativas 

que trazem impactos ou melhorias 
à imagem, ao relacionamento e ao 
crescimento da empresa. 

Por fim, a categoria Técnica abran-
ge projetos que impactam diretamen-
te a operação do negócio principal da 
empresa, como operação e manuten-
ção dos sistemas de captação, trata-
mento, distribuição de água, coleta e 
tratamento de esgoto, disposição final 
de efluentes e resíduos dos processos.

“A sustentabilidade é fator pri-
mordial para a atividade das con-
cessionárias de saneamento, e a 
preocupação com as boas práticas 
está presente em todas as etapas da 
operação, do planejamento à oferta 
de água tratada. O objetivo do Prê-
mio é disseminar esses bons exem-
plos e contribuir para que os servi-
ços de água e esgoto, possam ser 
valorizados como ferramenta para 
termos mais saúde, qualidade de 
vida da população e preservação dos 
recursos hídricos”, explica Alexandre 
Lopes, presidente do SINDCON. Ele 
acrescenta que o Prêmio já inspira 

as empresas de saneamento a orga-
nizarem suas próprias premiações, 
incentivos e inovações em sustenta-
bilidade entre o público interno, for-
talecendo o conceito da iniciativa da 
ABCON e do SINDCON.

Uma novidade nesta edição é que 
seu público foi expandido, empresas 
associadas que prestam serviços 
para empresas públicas, podem ins-
crever seus projetos. Outra notícia é 
que agora os inscritos apresentam 
um vídeo com seu projeto, para ajudar 
os jurados a terem uma visão global 
de suas iniciativas.

Os projetos inscritos serão avalia-
dos em três quesitos: Características 
do Projeto, Impactos da Iniciativa e 
Geração de Valor. O primeiro quesito 
avaliará a originalidade, a efetividade, 
a replicabilidade, a clareza do conteú-
do e a sustentabilidade dos projetos. 
O segundo quesito julgará os impac-
tos sociais, ambientais e financeiros 
de cada projeto. Por fim, o quesito Ge-
ração de Valor avaliará o engajamento 
social e a comunicação dos projetos.
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> NA REDE

O Projeto hashtag#Colabora lançou uma 
série sobre “Os Brasileiros Sem Direitos no 
Brasil”, dando destaque para um dos pro-
blemas que assolam milhões de brasileiros: 
a falta de saneamento básico e acesso ao 
banheiro. A reportagem destacou para 
Dona Júlia, de 89 anos e moradora de uma 
casa de pau a pique no Maranhão. Dona Júlia 
nunca teve acesso ao abastecimento de 
água e coleta de esgoto.

PROJETO #COLABORA

As melhorias na gestão de recursos hídricos e o acesso a 
serviços de abastecimento de água e esgotamento sani-
tários são necessários para abordar várias desigualdades 
sociais e econômicas de modo que “ninguém seja deixa-
do para trás”, quando se trata de aproveitar os múltiplos 
benefícios e oportunidades que a água oferece.

Acesse o Relatório Mundial das Nações Unidas sobre 
desenvolvimento dos recursos hídricos 2019:

RELATÓRIO MUNDIAL DAS NAÇÕES UNIDAS

ANA LANÇA APLICATIVO 
GRATUITO COM DADOS DE RIOS 
E CHUVAS EM TODO O BRASIL
Para que os brasileiros possam ter em mãos dados de 
chuvas, nível e vazão dos rios do País, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) lança o aplicativo Hidroweb Mobile onde 
é possível acompanhar dados coletados nas mais de 3 mil 
estações hidrometeorológicas gerenciadas pela ANA espa-
lhadas pelo Brasil, inclusive informações em tempo real.
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CIENTISTA DE STANFORD EXPLICA COMO A ECONOMIA 
COMPORTAMENTAL TRANSFORMA NEGÓCIOS

GESTÃO DE ENCANTAMENTO

Sobre #Colabora: É um projeto jornalísti-
co que aposta na sustentabilidade muito 
além do meio ambiente. Acredita que o 
planeta só será sustentável se conseguir 
resolver, além dos problemas ambientais, 
suas mazelas sociais. Para a discussão de 
um mundo mais sustentável e, ao mesmo 
tempo, criativo, tolerante e generoso.

Wendy De La Rosa, cientista da Universidadee Stan-
ford,  fundadora do Common Cents Lab, e  responsável 
por criar o departamento de economia comportamen-
tal do Google,  explica  por que esta área do conheci-
mento é importante para os negócios. “Engenheiros 
constroem e consertam, designers desenham e cien-
tistas comportamentais buscam entender como uma 
pessoa média reage a determinado estímulo”

Você pode ser um PHd com titulação internacional. Pode ter feito as mais sofisticadas 
especializações nas universidades que são referência no assunto. Pode ter anos de 
experiência nas maiores e melhores empresa do mercado, mas se você não souber 
encantar, certamente estará em forte desvantagem com alguém que tem muito 
menos de tudo isso, mas que tem carisma, charme, que sabe envolver com humani-
dade e surpreender positivamente as pessoas, nos negócios e na vida. Saber encan-
tar é uma forte vantagem competitiva. As histórias, as referências, os fundamentos e 
as dicas “mágicas” que estão neste livro não possuem prescrição de uso: servem para 
pessoas de todas as idades, gêneros, classes socioeconômicas e crenças, pois ajudam 
a construir uma presença diferenciada nas relações interpessoais.
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> PERFIL

É preciso olhar 
para a população

Poucas pessoas podem se vanglo-
riar de ter quase 50 anos de carreira 
no saneamento. César Seara, asses-
sor técnico da ABCON/SINDCON, é 
um desses profissionais. Começou 
em 1971, ano em que o Planasa (Plano 
Nacional de Saneamento) foi formal-
mente instituído. 

Primeira política pública nacional 
estruturada para o saneamento, 
o Planasa permitiu um grande de-
senvolvimento ao setor em abas-

César Seara : a saúde de mais de 100 milhões de brasileiros depende de 
mudanças no saneamento

tecimento de água ainda bastante 
incipiente no esgotamento sanitário. 
Hoje, o saneamento convive com a 
expectativa da aprovação da MP 868 
para um novo salto.

César acredita que a MP 868 é 
uma oportunidade para que o sa-
neamento seja novamente alçado 
à condição de prioridade nacional. 
“Minha grande preocupação, como 
brasileiro e técnico do setor, é que 
os formuladores das políticas pú-

blicas consigam entender o que é o 
saneamento. É a prestação de um 
serviço público essencial à saúde. 
Sem saneamento não vamos a lugar 
nenhum”, ensina ele.

Para César, realismo e otimismo 
são as chaves para fazer com que 
o saneamento finalmente beneficie 
a população. A última tentativa, o 
último evento significativo do se-
tor, lembra ele, foi a Lei 11.445/07, 
a Lei do Saneamento. “Na época, 
achávamos que o novo marco legal 
resolveria todos os nossos proble-
mas, mas vimos que não resolveu. 
Passados 12 anos, não tivemos 
avanços. O que me preocupa, nesse 
tempo todo, é que lá se vão mais de 
50 anos desde a formulação do Pla-
nasa e as pessoas que não tinham 
esgoto tratado continuam sem o 
serviço. O déficit de cobertura é 
assustador. Temos aqui dentro do 
Brasil uma França, uma Alemanha, 
sem saneamento. São mais de 100 
milhões de brasileiros sem serviço 
sanitário ambiental. Estamos regre-
dindo no tempo”, lamenta.

César adverte que o Brasil preci-
sa tomar medidas fortes para res-
gatar o saneamento – e a MP 868 
caminha nesse sentido. “Não pode-
mos ficar de mãos cruzadas. É ne-
cessário tomar uma posição em fa-
vor da universalização dos serviços, 
para que o futuro desses milhões de 
brasileiros sem água ou esgoto não 
esteja comprometido”, finaliza.
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